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█ Úvodní slovo ředitelky

█ IT okénko

Vážení rodiče a přátelé školy, milé děti, pomalu se nám blíží čas

V průběhu podzimu se nám ve spolupráci se zřizovatelem podařilo

vánoční a konec roku 2021, tedy čas, kdy se každý z nás tak trochu

zajistit a nainstalovat 2 nové interaktivní tabule, které nám

zastaví a bilancuje. I já bych se ráda v tomto předvánočním čase

pomohou

zastavila a v této nelehké „covidové“ době poděkovala mým

zpestřit vyučování a které

kolegům, spolupracovníkům a rodičům za jejich pomoc a podporu

lze využít i pro hybridní

a zřizovateli za spolupráci při rozvoji naší školy. Současně bych

výuku.

vám touto cestou také ráda popřála klidné prožití Vánoc v kruhu

„vylepšujeme“

vašich nejbližších a především hodně zdraví v nadcházejícím roce

učebnu a hardwarové a

2022. Nyní se ale prostřednictvím tohoto speciálního vydání

softwarové

občasníku pojďme poohlédnout za tím, co se událo ve škole od

škole. Od září jsme pro

září tohoto roku.

potřeby komunikace s rodiči, zadávání úkolů a případné distanční

Mgr. et Mgr. Marie Hradečná, ředitelka

Novinky od září

zkvalitnit

Průběžně

a

také

počítačovou
vybavení

ve

výuky začali používat platformu MS Teams. Do budoucna
plánujeme zavedení elektronické žákovské knížky.

█ Výuka anglického jazyka

Programy a projekty

Od letošního školního roku jsme rozšířili výuku anglického jazyka

█ Olympijský diplom

do všech ročníků základní školy. Nejmenší děti se základními
slovíčky a frázemi seznamují hravou formou. Výuka probíhá již od
prvního ročníku a od počátku v anglickém jazyce. Do budoucna
bychom rádi spolupracovali s rodilým mluvčím.

Od září se naše škola zapojila do projektu s názvem Olympijský
diplom. Cílem tohoto projektu je snaha přivést co nejvíce dětí ke
sportu a zdravému životnímu stylu.

█ Barevná škola
Spolupracujeme
s BAREVNOU ŠKOLOU, aby

prostředí naší školy bylo
barevnější,

modernější

a inspirující. Ve spolupráci
budeme pokračovat.

█ Družina

█ Preventivní programy

Od letošního školního roku se nám podařilo otevřít druhé oddělení

Na podzim jsme pro žáky zrealizovali preventivní programy na

školní družiny, a mohli jsme tak přijmout všechny žáky, kteří

téma „Kyberšikana“ a „Dopravní výchova“, jejichž cílem je

o docházku do školní družiny projevili zájem.

předcházet rizikovému chování v uvedených oblastech. Na jaro

█ Kroužky
Kromě kroužků v družině (aerobic, florbal, výtvarná výchova) děti
mohou navštěvovat tělovýchovný kroužek či ZUŠ v Ivanovicích na
Hané, která má ve Švábenicích zřízenou pobočku. Do budoucna dle
situace plánujeme též kroužek anglického jazyka pro děti
v mateřské škole.

plánujeme „etické dílny“.

█ Povolání aneb „Ten dělá to a ten zas tohle.“
Tento celoroční tematický projekt, který realizuje naše škola,
vychází z citátu Blaise Pascala – francouzského spisovatele (1623–
1662) „Nejdůležitější věcí v životě je volba povolání“. Chceme vést
své žáky k obdivu a úctě k poctivé práci, k obdivu k mistrům
řemesla a k touze pokračovat v jejich snažení.
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█ Duhový týden

█ Rytíři krásného slova (1.ročník)

Ve škole i v mateřské škole v rámci utužování teamové spolupráce Během náročné bitvy na poli čtenářském jsme se potýkali se

a soudržnosti proběhl „DUHOVÝ TÝDEN“. Každý den jsme se všichni všemi úskalími, se kterými se každý udatný rytíř krásného slova
oblékli do jedné podzimní barvy.

střetává. Všechny nástrahy v
podobě

tiskacích

písmen,

znamének za větou, slabik a
víceslabičných

slov

jsme

zvládli. Zaslouženou odměnou
nám

bylo

poslední

listopadové úterý, kdy na nás
čekala Slavnost Slabikáře.

█ Vánoční jarmark
Naše škola se zapojila do přípravy výrobků na vánoční jarmark,
který se uskutečnil dne 26.11.2021 při příležitosti slavnostního
rozsvícení vánočního stromu. Děti, učitelky i vychovatelky se
zapojily s velkou chutí a elánem a stoly se „prohýbaly“ pod jejich
velmi zdařilými výtvory. Děkujeme všem, kteří si naše výrobky
zakoupili.

Když jsme celí nedočkaví uslyšeli za dveřmi naší třídy vrzání
a šramot, netrpělivostí jsme zkoprněli. Na návštěvu k nám přišel
samotný král Ota I., který nás po celou dobu našeho čtenářského
zápolení provázel mluveným slovem učebnicí Živé abecedy. Každý
udatný rytíř četl kousek textu z posledních stránek Živé abecedy.
Všichni jsme se chtěli blýsknout tím nejlepším výkonem. Králem
Otou I. jsme následně byli vyzváni k pokleknutí a mečem byli
pasováni do stavu čtenářského. Kdo měl tento veledůležitý akt za
sebou, pořádně si oddychl a byl rád, že ve zkoušce uspěl. Byli jsme
náležitě oceněni. Dostali jsme vytoužený Slabikář.
Patnáct rytířů povýšených do šlechtického stavu zakončilo
slavnost přísahou, kterou slíbili, že budou o knihy a veškeré psané

slovo pečovat jako o nejvzácnější poklady a budou jej s úctou
chránit! Třikrát sláva!

Spolupráce se spolkem rodičů
█ Strašpytlíkova stezka
Očima dětí: Vyšli jsme od muzea. Nasadili jsme si svítící náramky
a vyrazili. První stanoviště byly bludičky. Chtěly nás zavést do lesa,

ale místo toho jsme našli koště. Druhé stanoviště byli vodníci.
Museli jsme najít indicie. Třetí stanoviště byli hejkalové, kde jsme
hledali slova v knize. Dál jsme šli za nosem a potkali duchy. Na
posledním stanovišti schovaly čarodějnice písmena, ze kterých
jsme poskládali Hermiona. Vyluštěním bylo Harry Potter a byli
jsme v cíli. (Nikol Hálová, 5. ročník)

█ Vánoční básnění
Za chvíli nás čekají Vánoce,

Narodí se Ježíšek,

už po roce.

ušijeme mu kožíšek.

Venku padá sníh,

Tatínek se vrací s rybou,

my jedeme na saních.

šupiny nám pro štěstí zbydou.

Půjdeme na procházku,
už cítím vánoční lásku.

(Elena Látalová, 5. ročník)

Články za tým ZŠ a MŠ připravily: Mgr. et Mgr. Marie Hradečná,
Alena Kušková, Mgr. Ivana Florusová, Mgr. Daniela Plhalová,
Mgr. Jitka Cupáková, Lenka Gruberová.

www.zssvabenice.cz
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